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DECYZJA Nr 2/2020 

Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w 

ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW 

 
 
Na podstawie § 79 ust. 5 Statutu, który stanowi załącznik do uchwały nr 127/2019 Senatu UKSW z dnia 
27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, w zw. z § 4 ust. 2 Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 89/2015 Senatu 
UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz regulaminu konkursu 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa 
jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych – RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16, w odniesieniu do projektu „Multidyscyplinarne 
Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” (MCB) nr 
RPMA.01.01.00-14-8496/17 

postanawia się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się regulamin udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 

„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

§ 2 

Realizację decyzji powierza się Pani Joannie Balke - koordynatorowi infrastruktury badawczej. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

DYREKTOR 

CENTRUM CYFROWEJ NAUKI I TECHNOLOGII UKSW 

 

prof. dr hab. Marek Niezgódka 
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Załącznik nr 1 do decyzji nr 2 Dyrektora CNT z dnia 29 kwietnia 2020 roku 
 

Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW (MCB) 

 

§ 1 

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w 
ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie” (MCB), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 1.1 Działalność badawczo – 
rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-
rozwojowej jednostek naukowych – RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16. 
 

 

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
1. infrastruktura badawcza - oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są 

wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich 

dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na 

wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę 

opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę 

komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o 

wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych; 

2. konsorcjum naukowe - grupa jednostek organizacyjnych współpracujących  na 

podstawie umowy konsorcjum naukowego nr CNT.KT.1.2019; 

3. konsorcjant naukowy – podmiot będący członkiem Konsorcjum Naukowego na 

prawach jednostki naukowej, będący  właścicielem przypisanej do siebie infrastruktury 

badawczej; są to: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 

oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. 

4. podmiot zewnętrzny –  osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, zewnętrzne w stosunku do Konsorcjum 

naukowego. 

5. właściciel infrastruktury badawczej –  UKSW, z wyjątkiem infrastruktury badawczej, 

która należy do konsorcjantów naukowych ; 

6. opiekun infrastruktury badawczej – pracownik jednostki naukowej UKSW 

odpowiedzialny za daną infrastrukturę badawczą; 

7. dysponent infrastruktury badawczej –  opiekun infrastruktury badawczej lub podmiot 

zewnętrzny na podstawie odrębnej umowy; 



 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 
CENTRUM CYFROWEJ NAUKI I TECHNOLOGII 

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, tel. +48 22 380 96 96; e-mail: cnt@uksw.edu.pl 

 

 

8. koordynator infrastruktury badawczej – pracownik jednostki naukowej UKSW 

odpowiedzialny za proces udostępniania infrastruktury badawczej i dokumentację 

z tym związaną; 

9. użytkownik infrastruktury badawczej – osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z infrastruktury 

badawczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

1. Infrastruktura badawcza została utworzona na cele konsorcjum naukowego, ale jest 
jednocześnie dostępna dla podmiotów spoza konsorcjum. Właściciel udostępnia 
infrastrukturę badawczą na przejrzystych, równych i niedyskryminujących zasadach. 

2. Szczegółowe warunki udostępniania infrastruktury badawczej dla członków 
Konsorcjum Naukowego określają odrębne umowy zawarte na potrzeby  wspólnie 
realizowanych przedsięwzięć. Konsorcjanci na prawach przedsiębiorcy, ze względu na 
wkład finansowy wniesiony do projektu, korzystają z upustu zgodnego z regulaminem 
konkursu i podpisanymi umowami realizacyjnymi. 

3. Udostępnienie infrastruktury badawczej ma charakter odpłatny. Koszty korzystania 
z infrastruktury reguluje cennik opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej, 
stanowiący załącznik do decyzji nr 3/2020 Dyrektora CNT z dnia 27 kwietnia 2020 r.  

4. Koordynator infrastruktury badawczej prowadzi harmonogram i ewidencję 

udostępniania infrastruktury badawczej. 

5. Do obowiązków koordynatora udostępniania infrastruktury badawczej należy 

w szczególności: 

1) prowadzenie harmonogramu oraz ewidencji udostępniania infrastruktury 

badawczej, w tym Protokołów Udostępnienia, 

2) przyjmowanie zgłoszeń awarii infrastruktury badawczej, 

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury badawczej zgodnie z 

przepisami prawa 

4) tworzenie i przetwarzanie rejestru infrastruktury badawczej oraz współpraca 

z jednostką odpowiedzialną za ewidencję środków trwałych, 

5) współpraca ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi korzystaniem 

z infrastruktury badawczej. 

6. Dysponent infrastruktury badawczej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie jej 

napraw, serwisów, kalibracji i prac konserwacyjnych. 

7. Opiekun infrastruktury badawczej jest odpowiedzialny za jej stan, należyte 

przechowywanie, konserwację, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 

zaginięciem lub kradzieżą oraz za używanie zgodne z jego przeznaczeniem 

z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązującymi normami 

techniczno-eksploatacyjnymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej (p.poż). 
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§ 4  

1. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu nie może  
uniemożliwiać lub utrudniać  realizacji zadań Konsorcjum naukowego w ramach 
projektu MCB. 

2. Infrastruktura badawcza jest udostępniana użytkownikowi  na podstawie Protokołu 
Udostępnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu. 

3. Użytkownik każdorazowo wyznacza osobę odpowiedzialną za korzystanie 

z infrastruktury badawczej zgodnie z Protokołem Udostępnienia. 

4. Użytkownik korzysta z udostępnionej infrastruktury badawczej na własny koszt i ryzyko 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w infrastrukturze, powstałe w 

związku przyczynowym oraz w czasie korzystania z infrastruktury badawczej, 

określonym w Protokole Udostępnienia. 

5. Użytkownik pokrywa koszty bieżące związane z wykorzystywaną infrastrukturą 

badawczą, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych, kalibracji itp., chyba, że 

odrębna umowa stanowi inaczej. 

 
§ 5 

Użytkownik infrastruktury badawczej zobowiązany jest w szczególności do: 
1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Protokołu Udostępnienia oraz 

instrukcji obsługi udostępnionej infrastruktury badawczej, 

2) przestrzegania zasad BHP / ppoż. związanych z korzystaniem z infrastruktury 

badawczej, 

3) określenia przeznaczenia użytkowania infrastruktury badawczej. 
4) stosowania się do zaleceń i uwag pochodzących od dysponenta infrastruktury 

badawczej, 

5) korzystania z infrastruktury badawczej tylko w zakresie i czasie uzgodnionym 

Protokołem Udostępnienia, 

6) informowania na bieżąco koordynatora infrastruktury badawczej o wszelkich awariach 

oraz innych nieprawidłowościach związanych z działaniem udostępnionej 

infrastruktury badawczej, 

7) przestrzegania obowiązujących regulaminów pomieszczeń, w których infrastruktura 

badawcza jest udostępniana,  

8) ponoszenia kosztów korzystania z infrastruktury badawczej zgodnie z cennikiem. 

 
 

§ 6 
Użytkownikowi infrastruktury badawczej zabrania się korzystania z infrastruktury 
badawczej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz z niniejszym Regulaminem, w 
szczególności: 
1) korzystania z infrastruktury badawczej w sposób zwiększający ryzyko jej uszkodzenia, 

zniszczenia, lub utraty,  
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2) dokonywania nieuzgodnionych uprzednio z  dysponentem infrastruktury badawczej 

zmian w konfiguracji infrastruktury, w tym instalowania dodatkowego 

oprogramowania, 

3) dokonywania we własnym zakresie, bez zgody dysponenta infrastruktury badawczej, 

napraw uszkodzonej infrastruktury badawczej. 

 
§ 7 

 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz postanowienia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
 

§ 8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 


